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Προς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)
 
Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα, εκ μέρους του συνόλου των ιδιωτικών τηλεοπτικών παρόχων εθνικής εμβέλειας:
 

1. Την από 28-2-2023 επιστολή της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ),
αναφορικά με το σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων που
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ,

2. Το σχέδιο Κώδικα με εμφανή σήμανση των σχολίων, παρατηρήσεων και προτάσεων των ιδιωτικών
τηλεοπτικών παρόχων εθνικής εμβέλειας.

3. Το σχέδιο Κώδικα σε καθαρή μορφή, με ενσωματωμένες όλες τις προτεινόμενες εκ μέρους των ιδιωτικών
τηλεοπτικών παρόχων εθνικής εμβέλειας αλλαγές και

4. Την από 30-9-2021 επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ προς το ΕΣΡ σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας
Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων.

 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας.
 
Με εκτίμηση,
Ντορέτα Σοφιανοπούλου
Administra�on

Ιπποκράτους 9, 10679 Αθήνα
Τηλ.: 210 3640183 – 6976 049007
mailto: dsofianopoulou@ei�see.gr
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Προς: 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Υπόψη κας Βαρβάρας Χαραλαμπάκη  

Γραμματέα Επιτροπής Κατάρτισης Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και 

Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων 

 

 

Θέμα: Κατάρτιση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών 

Προγραμμάτων – Δημόσια Διαβούλευση 

 

 

Αθήνα, 28/2/2023 

 

Αξιότιμη κυρία Χαραλαμπάκη,  

 

Σε συνέχεια της από 30/9/2021 σχετικής προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

επιστολής μας (συνημμένη), περί της κατάρτισης Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 

Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, στην οποία παραθέσαμε βασικές 

μας επισημάνσεις, αναφορικά τόσο ως προς το πνεύμα που πρέπει να χαρακτηρίζει τον 

νέο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, όσο 

και ως προς ειδικότερες ρυθμίσεις που αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει, παρακαλούμε 

να λάβετε υπόψη σας τα κατωτέρω: 

 

Με την ως άνω επιστολή μας, είχαμε, μεταξύ άλλων, επισημάνει την επιτακτική ανάγκη 

ο Νέος Κώδικας Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές, νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις 

και να συμβαδίζει με την Οδηγία (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018), τον Ν. 4779/2021, που την 

ενσωματώνει στην ελληνική εθνική νομοθεσία, τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον Ν. 
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4624/2019 περί των μέτρων εφαρμογής του στην ελληνική εθνική νομοθεσία, αλλά και 

την επικαιροποιημένη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του ΕΔΔΑ.   

 

Παρά τα ανωτέρω, το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και 

Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, που ετέθη προς δημόσια διαβούλευση, αποτυγχάνει να 

ανταποκριθεί στις σύγχρονες τεχνολογικές, νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, 

καθώς επαναφέρει ρυθμίσεις ευθέως αντιτιθέμενες στις εξελίξεις αυτές. Πρόκειται 

ασφαλώς για ρυθμίσεις που αντικειμενικά (λαμβανομένων υπόψη και των αντίστοιχων 

σχολίων της ΕΣΗΕΑ και της ΠΟΕΣΥ) κρίνονται ανεπανόρθωτα ανεπίκαιρες, μη 

λειτουργικές και μη συμβατές με το σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ενώ μέρος αυτών 

θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί οπισθοδρομικό, ακόμα και συγκρινόμενο με το ήδη 

παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο του Π.Δ. 77/2003 και του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991.    

 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι διατάξεις του Σχεδίου Κώδικα, οι οποίες επισημαίνονται 

στα εκ μέρους μας επί του Σχεδίου ειδικότερα σχόλια:  

 

Ι. Τίθενται εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 51, παρ. 7 του Ν. 

4779/2021.  

 

Η ως άνω εξουσιοδότηση εκ του νόμου παρέχεται όχι γενικώς, αορίστως και επί παντός 

επιστητού ζητήματος, αλλά περιοριστικώς και ειδικώς για την ρύθμιση συγκεκριμένου 

πλαισίου που αφορά στους όρους μετάδοσης του περιεχομένου. Εν προκειμένω, η 

ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όχι στους ως άνω όρους μετάδοσης, αλλά στην 

παραγωγή του περιεχομένου (π.χ. άρθρα 14, 19 παρ. 2, 36) δεν μπορεί νομίμως να 

αποτελέσει περιεχόμενου του ανωτέρω Κώδικα, αφού ο ίδιος ο παρέχων την σχετική 

εξουσιοδότηση Ν. 4779/2021, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την παραγωγή του 

μεταδιδόμενου προγράμματος. Αντίστοιχα, ο ως άνω εξουσιοδοτικός νόμος δεν παρέχει 

εξουσιοδότηση περί διατύπωσης, διά του Κώδικα, ορισμών, είτε κατά παρέκκλιση είτε 

και σε αντίθεση με τους ήδη υφιστάμενους νομοθετικούς ορισμούς, πολύ περισσότερο 

δεν παρέχει εξουσιοδότηση για την διατύπωση νέων ορισμών που κατατείνουν σε 

αλλοίωση των ρυθμίσεών του (άρθρο 3 – ορισμοί).   

 

ΙΙ. Κατατείνουν στον περιορισμό της δημοσιογραφικής ελευθερίας επεμβαίνοντας 

στον πυρήνα αυτής, ειδικότερα δε αποπειρώνται να περιορίσουν το αναφαίρετο 

δικαίωμα του δημοσιογράφου να κρίνει ο ίδιος ποια είδηση είναι άξια μετάδοσης και 
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ποια όχι (ενδεικτικά προτεινόμενος στο Σχέδιο Κώδικα ορισμός για την έννοια 

«παραποιημένες ειδήσεις», καθώς και το άρθρο 33 περί της πολιτικής πολυφωνίας).   

 

Ωστόσο, συμφώνως προς το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, 

την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά ΣτΕ 3620/2008, 3621/2008, 

985/2018, 986/2018, 2456/2014, 2457/2014, 2675/2014) και τη αντίστοιχη νομολογία 

του ΕΔΔΑ, στον πυρήνα της κατοχυρωμένης συνταγματικά δημοσιογραφικής ελευθερίας 

ανήκει η ευχέρεια του δημοσιογράφου  αυτός, αποκλειστικά και μόνο, να ιεραρχεί και 

να αξιολογεί τις κριθείσες ως κατ` αρχήν μεταδοτέες ειδήσεις ως περισσότερο ή λιγότερο 

σημαντικές μεταξύ τους και να αποφασίζει πόσος χρόνος θα διατεθεί σε κάθε μία από 

αυτές στα πλαίσια ενός δελτίου ειδήσεων ή μίας ενημερωτικής εκπομπής. Η ως άνω 

ιεράρχηση και αξιολόγηση δεν υπόκεινται στον κυρωτικό έλεγχο του Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σε καμία περίπτωση. Επομένως, η διαφορετική εκτίμηση 

που κάνει ένας δημοσιογράφος (ή ένα δημοσιογραφικό επιτελείο) ενός ραδιοφωνικού 

ή τηλεοπτικού σταθμού από εκείνη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σε σχέση 

με την ιεράρχηση και αξιολόγηση μίας είδησης αναφορικά με άλλες δεν συνιστά ποτέ 

παραβίαση της αρχής της αντικειμενικής μετάδοσης των ειδήσεων και πληροφοριών.  

 

ΙΙΙ. Κατατείνουν στον περαιτέρω περιορισμό της δημοσιογραφικής ελευθερίας 

επεμβαίνοντας στον πυρήνα αυτής, ειδικότερα δε αποπειρώνται να περιορίσουν το 

αναφαίρετο δικαίωμα του δημοσιογράφου να ενημερώσει το κοινό για να κρίνει τα 

δημόσια πρόσωπα, ιδίως δε τους εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας, για ζητήματα 

που εύλογα αφορούν την κοινή γνώμη (άρθρο 3 - ορισμοί,15, 16, 17, 18  27, 28, 33). 

 

Tο ΕΔΔΑ αναγνωρίζει το ρόλο των δημοσιογράφων ως δημόσιων φρουρών (“public 

watchdogs”), ήτοι την ελεγκτική λειτουργία του Τύπου, η οποία καλύπτει τη 

δυνατότητά του να στηλιτεύει τα κακώς κείμενα με τη δημοσιοποίηση και δημόσια 

κριτική τους. Οι ασκούντες δημόσιο λειτούργημα, όπως οι πολιτικοί, δεν δύνανται να 

εκφύγουν του δημοσιογραφικού ελέγχου και της άσκησης οξείας κριτικής, 

προκειμένου η κοινή γνώμη να βεβαιωθεί ότι, μεταξύ των άλλων, οι πολιτικοί 

ανταποκρίνονται στα δημόσια καθήκοντά τους και τον σκοπό της αποστολής τους.  

 

Όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία, η δημοσίευση ενός ρεπορτάζ για ζητήματα που 

ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο καλύπτεται από τη δημοσιογραφική ελευθερία και το 

άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, ιδίως εφόσον πρόκειται «για ρεπορτάζ βασισμένο σε συνεντεύξεις 

τρίτων, οι οποίες παρουσιάστηκαν επώνυμα και δεν απηχούσε θέσεις και απόψεις των 
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δημοσιογράφων». Εφόσον ένα ρεπορτάζ στηρίζεται σε επώνυμες καταγγελίες, τα όσα 

αναφέρει ο δημοσιογράφος κρίνονται αληθή, «καθώς πράγματι υπήρξαν οι 

καταγγελίες», ανεξαρτήτως της τελικής επιβεβαίωσης και δικαίωσης των 

καταγγελιών (ΕφΑθ. 6437/2006, ομοίως και ΠολΠρωτΑθ 5037/2005, ΠολΠρωτΑθ 

2284/2005, ΠολΠρωτΑθ 3733/2009).  Ετσι, γίνεται δεκτό ότι «εφόσον τα περισσότερα 

από τα αναφερόμενα περιστατικά, (..) ανταποκρίνονται στην αλήθεια, τα δε άλλα 

δημοσιεύθηκαν καλόπιστα από τους κατηγορούμενους, που δεν γνώριζαν ότι δεν 

ανταποκρίνονται στην αλήθεια, αλλά και από καλόπιστο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, 

που απέβλεπε στην ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού της εφημερίδας και δεν 

συνιστούν εντεύθεν άδικη πράξη» (Α.Π. 1116/1985, ΝοΒ 33, σελ. 1252, σχετ. και ΕφΑθ 

3128/1988, ό.π., ΕφΠειραιά 232/2005).  

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, ο δημοσιογράφος δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθεί 

να αποδείξει την αλήθεια ή μη ισχυρισμών τρίτων.  Ειδικότερα, στον από 31/3/2020 

Οδηγό που εξέδωσε το ΕΔΔΑ για την Ελευθερία της Έκφρασης (άρθρο 10 ΕΣΔΑ), στην 

παράγραφο 184 (σελ. 39) ρητά αναφέρεται ότι:  

«184. Στην υπόθεση Thorgeir Thorgeirson v. Ισλανδίας, το Δικαστήριο θεωρεί ότι 

ορισμένα πραγματικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα επίμαχα άρθρα, σχετικά με την 

αστυνομική βαρβαρότητα, συνίσταντο κυρίως σε αναφορές σε «ιστορίες» ή «φήμες» 

που προέρχονταν από τρίτους. Σημειώνει ότι τα άρθρα ασχολήθηκαν με ένα σοβαρό 

ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος και ότι τίποτα δεν καθόρισε τον εντελώς ψευδή και 

εφευρεθέντα χαρακτήρα της ιστορίας. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, επομένως, ο 

δημοσιογράφος δεν πρέπει να υποχρεούται να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για 

την πραγματική βάση των ισχυρισμών του, καθώς ουσιαστικά διηγείται τι λένε άλλοι 

για την αστυνομική βιαιότητα. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, στο βαθμό που επρόκειτο 

να τον υποχρεώσει να αποδείξει την ακρίβεια των ισχυρισμών του, τέθηκε ενώπιον 

ενός παράλογου, αν όχι αδύνατου, έργου (§ 65 · βλ. Επίσης Dyuldin και Kislov κατά 

Ρωσίας, § 35)». 

 

Στην υπόθεση Dyuldin και Kislov κατά Ρωσίας ρητά αναφέρεται ότι: 

«49. Εν πάση περιπτώσει, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι η διάκριση μεταξύ πραγματικών 

περιστατικών και κρίσεων αξίας είναι λιγότερο σημαντική σε μια υπόθεση όπως η 

παρούσα, όπου η επίμαχη δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια μιας έντονης πολιτικής 

συζήτησης σε τοπικό επίπεδο και όπου οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι και οι 

δημοσιογράφοι πρέπει να απολαμβάνουν ευρεία ελευθερία να ασκούν κριτική στις 

ενέργειες μιας τοπικής αρχής, ακόμη και όταν οι δηλώσεις που διατυπώνονται 
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ενδέχεται να στερούνται σαφούς βάσης στην πραγματικότητα (see Lombardo and 

Others v. Malta, no. 7333/06, § 60, 24 April 2007)». 

 

Περαιτέρω, στον από 31/3/2020 Οδηγό που εξέδωσε το ΕΔΔΑ για την Ελευθερία της 

Έκφρασης (άρθρο 10 ΕΣΔΑ), στην παράγραφο 208 (σελ. 42) ρητά αναφέρεται ότι: 

«208. Ωστόσο, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους δημοσιογράφους, δεν είναι πάντα 

δυνατό να επιβεβαιωθούν πλήρως τα γεγονότα όταν μόλις συνέβη ένα γεγονός, εξ ου 

και η ανάγκη για ένα ορισμένο περιθώριο ελιγμών σε αυτήν την περίπτωση. Το Συνέδριο 

αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες είναι "ευπαθές αγαθό" και ότι η καθυστέρηση της 

δημοσίευσής τους, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα, είναι πιθανό να στερήσει από 

κάθε αξία και ενδιαφέρον (Observer et Guardian c. Royaume-Uni, § 60)». 

 

Η διατύπωση γνώμης και κριτικής εντάσσεται στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου 

και εμπίπτει κατά μείζονα λόγο στο πεδίο προστασίας του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ (βλ. 

απόφαση της 8.7.1986 στην υπόθεση Lingens κατά Αυστρίας, απόφαση της 23.4.1992 

στην υπόθεση Castells κατά Ισπανίας). Ο δημόσιος διάλογος και το δικαίωμα κριτικής 

αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Είναι πιθανόν η κριτική 

που ασκείται στα δημόσια πρόσωπα και πράγματα να είναι εσφαλμένη ή άδικη. Πλην, 

όμως, σημασία σε μία δημοκρατική κοινωνία έχει αυτή καθ’ εαυτήν η άσκηση του 

δικαιώματος κριτικής, η οποία ανοίγει ένα δημόσιο πεδίο διαλόγου, μέσα στο οποίο 

θα διαφανεί τελικά η σωστή θέση.  

 

Κατά πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ (βλ. αντί άλλων ΕΔΔΑ Ρίζος και Ντάσκας κατά Ελλάδας), 

οι όποιοι περιορισμοί στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και πληροφόρησης πρέπει 

να ερμηνεύονται ακριβώς υπό το πρίσμα εάν και κατά πόσο είναι αναγκαίοι σε μια 

δημοκρατική κοινωνία και, φυσικά, βάσει της αρχής της αναλογικότητας και της 

στάθμισης των συγκρουόμενων εννόμων αγαθών (πάγια νομολογία ΕΔΔΑ βλ  Sunday 

Times κατά Ηνωμένου Βασιλείου, Lingens κατά Αυστρίας, Nikula κατά Φινλανδίας, 

Αssociation Ekin κατά Γαλλίας, Ρίζος και Ντάσκας κατά Ελλάδος, Sabou and Pircalab κατά 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ρουμανίας). 

 

Ο σεβασμός της αρχής της αναγκαιότητας στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής κοινωνίας 

μπορεί ενδεχομένως να απαιτείται με μεγαλύτερη αυστηρότητα στην περίπτωση του 

δικαιώματος ενημέρωσης, όχι όμως και στην περίπτωση του δικαιώματος 

δημοσιογραφικής κριτικής, στην οποία ο δικαστής πρέπει να αρκεστεί στον έλεγχο της 

υπέρβασης κάποιων ακροτάτων ορίων (ΕΔΔΑ Prager και Oberrschlick κατά Αυστρίας). Ο 
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Άρειος Πάγος έχει κρίνει ότι το άρθρο 14 του Συντάγματος, προστατεύοντας την 

ελευθερία έκφρασης, πληροφόρησης και την άσκηση κριτικής και ελέγχου καλύπτει 

ακόμα και προσβολές του δικαιώματος της προσωπικότητας, που τυχόν ενυπάρχουν 

στην άσκησή τους, οι οποίες δεν είναι παράνομες, εφόσον δεν προσβάλλεται η αξία του 

ανθρώπου (Γ. Βασιλάκη, ό.π., σχετ. και η Α.Π. 13/1999). 

 

Περαιτέρω,, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ,  το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ δεν 

καλύπτει μόνο το περιεχόμενο και την ουσία των πληροφοριών, των απόψεων και ιδεών 

που μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτές 

εκφράζονται. Έτσι, ακόμα και μια "δόση υπερβολής ή και προκλητικότητας" στο 

δημοσιογραφικό λόγο εμπίπτει στο πεδίο προστασίας του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ (βλ. 

χαρακτηριστικά τις αποφάσεις De Haes και Gijsels κατά Βελγίου, Oberschlick κατά 

Αυστρίας της 26.4.1995, Bladet Troms e Stensaas κατά Νορβηγίας της 20.5.1999, καθώς 

και την απόφαση της 27.5.2004 στην υπόθεση Δ. Ρίζος και Ι. Ντάσκας κατά Ελλάδας). 

Έχει μάλιστα κριθεί ότι ακόμα και ο χαρακτηρισμός ενός πολιτικού ως "ηλίθιου" σε 

δημοσιογραφικό άρθρο δεν συνιστά υπέρβαση των θεμιτών ορίων της κριτικής (ΕΔΔΑ 

απόφαση Oberschlick κατά Αυστρίας). 

Χαρακτηριστικά και αντί άλλων αναφέρουμε την απόφαση Da Silva v. Portugal 

(28/9/2000), με την οποία κρίθηκε ότι οι φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν από 

δημοσιογράφο για τον υποψήφιο Δήμαρχο της Λισαβόνας "η πιο αγοραία 

καρικατούρα, τερατόμορφος, καραγκιοζιλίκος", "βγήκε πιο μουχλιασμένα σεντούκια 

του σαλαζαρισμού (σ.σ. της Δικτατορίας του Σαλαζάρ)", μείγμα άξεστης 

αντιδραστικότητας, φασιστικής μισαλλοδοξίας, χυδαίου αντισημιτισμού", "ένας τύπος 

που αντιπροσωπεύει τις πιο μπαγιάτικες και γελοίες πλευρές της πορτογαλικής 

δεξιάς" δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη και μη ανεκτή προσβολή της τιμής και της 

υπολήψεως της τιμής του προσώπου. Αρκεί οι σχετικές κρίσεις να στηρίζονται σε 

γεγονότα που δεν στερούνται ολοσχερώς πραγματικής βάσης (βλ. και ΕΔΔΑ εφημερίδα 

Αυγή κατά Ελλάδας – χρήση της έκφρασης εθνικοπαράφρων).  

 

Περαιτέρω, σημειώνουμε εκ νέου τα κατωτέρω: 

 

IV. Η όποια σύνδεση ενημερωτικών/ ειδησεογραφικών προγραμμάτων με το κριτήριο 

της αόριστης έννοιας περί ποιοτικής στάθμης εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους 

περιορισμού του συνταγματικά καθιερωμένου δικαιώματος του πληροφορείν καθώς 

και τον ανεκτών περιορισμών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης της 

Ρώμης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι τυχόν επίκληση του 
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κριτηρίου της ποιοτικής στάθμης θα πρέπει να συναρτάται με την τήρηση ή όχι των 

κανόνων της κείμενης νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και αυτών που αφορούν στην 

σήμανση και την ώρα μετάδοσης, χωρίς να μπορεί να γίνεται αυτοτελώς γενική και 

αόριστη χρήση του. 

 

V. Οι ρυθμίσεις που αφορούν στην προστασία της προσωπικότητας των 

εμφανιζομένων και αναφερομένων προσώπων, όπως και η υποχρέωση αληθείας και 

ακρίβειας των πληροφοριών, στο μέτρο που τυχόν παραβίασή της θίγει το δικαίωμα 

στην προσωπικότητα, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και να συνδεθούν ρητά με την 

προβλεπόμενη στον Ν. 4779/2021 διαδικασία επανόρθωσης (άλλως η τελευταία 

κινδυνεύει να μένει κενό γράμμα, παρότι ο νομοθέτης, εθνικός και ευρωπαίος, την 

αναγνωρίζει ως το βασικό μέσο αποκατάστασης της όποιας προσβολής και, για τον λόγο 

αυτό, την έχει αναγάγει σε διαδικαστική προϋπόθεση της διαδικασίας επιβολής 

κυρώσεων – πρβλ. και τον Ν. 1178/1981, όπου η διαδικασία επανόρθωσης τίθεται ως 

διαδικαστική προϋπόθεση του παραδεκτού σχετικής αγωγής).   

 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι προκειμένου να υπάρξει ένα ουσιαστικό και καρποφόρο 

αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τον κώδικα δεοντολογίας, είμαστε στη διάθεσή σας, ακόμα 

και δια ζώσης, για την αναλυτικότερη εκ μέρους μας επεξήγηση των ειδικότερων επί του 

Σχεδίου παρατηρήσεών μας.  

 

 

Για την ΕΙΤΗΣΕΕ 

Με εκτίμηση 

 

 

 

Κώστας Κιμπουρόπουλος 

Γενικός Διευθυντής 
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